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Alpro verheugt zich over herziening van de actieve 

voedingsdriehoek: meer nadruk op plantaardige en duurzame 

voeding 

 

 
Gent, 19 september 2017 – Vandaag lanceert het Vlaams Instituut Gezond Leven (voorheen 
VIGeZ) een herziene versie van de welgekende voedingsdriehoek. De focus van het nieuwe 
voedingsmodel ligt op meer plantaardige voeding, duurzame voedingskeuzes en variatie in 
de voeding. Alpro verheugt zich over deze evolutie omdat ze perfect past binnen de visie en 
het plantaardige productaanbod van Alpro. 
 

 

Herziening voedingsdriehoek  

We doen massaal mee met initiatieven als ‘start to run’, kijken naar kookprogramma’s op tv, maar 

stellen ons tegelijkertijd heel wat vragen over wat nu gezond is en wat niet. Vlaams Instituut voor 

Gezond Leven start vanuit de huidige voedingsgewoonten en wil deze met het nieuwe 

voedingsmodel, dat eruitziet als een omgekeerde driehoek bijsturen naar een gezond en duurzaam 

voedingspatroon.  

 

Het nieuwe voedingsmodel is niet meer hoofdzakelijk gericht naar gezondheidsprofessionals, maar 

richt zich rechtstreeks tot het grote publiek. Met de nieuwe omgekeerde driehoek wil het Vlaams 

Instituut voor Gezond Leven elke burger motiveren om gezond te leven, waarbij gezondheid veel 

verder gaat dan alleen maar voeding: het model is holistisch en kijkt naast voedingsmiddelen en -

patronen ook naar de mate waarin we ons fysiek en mentaal goed voelen. Daarnaast werd 

bijkomend een bewegingsmodel ontwikkeld dat aantoont dat ook wandelen of tuinieren bijdragen tot 

ons welzijn. 

 

Grotere nadruk op duurzaamheid 

“Het nieuwe voedingsmodel wil voor het eerst ook de druk op het milieu beperken”, zegt Greet 

Vanderheyden, duurzaamheidsmanager bij Alpro. “Voeding heeft niet alleen te maken met smaak 

en gezondheid, maar heeft ook een kleine of grote impact op het milieu. Wij zijn bij Alpro zeer 

tevreden dat het nieuwe model ijvert voor een duurzaam voedingspatroon waar ook wij volledig voor 

staan.” 

 

Concreet pleit het model ervoor om in verhouding meer voeding van plantaardige oorsprong te 

consumeren. Dit stemt overeen met de herziene voedingsmodellen van Nederland en het Verenigd 

Koninkrijk, die ook de nadruk leggen op meer duurzame, plantaardige voeding (de Schijf van Vijf en 

de Eatwell Guide). 

 

Grotere nadruk op plantaardige voeding 

Het nieuwe model beveelt aan om de inname van dierlijke producten met name rood vlees en 

charcuterie, te beperken en meer plantaardige producten te gebruiken in onze dagelijkse maaltijden. 

Producten als groenten, fruit, volkoren producten, peulvruchten en noten moeten de basis vormen 
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voor iedere maaltijd. De reden spreekt voor zich: plantaardige producten zijn een gezonde en 

duurzame keuze. 

 

“Ook calciumverrijkte sojaproducten maken nog steeds deel uit van het nieuwe voedingsmodel met 

niet alleen drinks maar nu ook alternatieven voor yoghurt. Dit is een zeer positieve vaststelling omdat 

ze passen in een gezonde voeding en levensstijl”, aldus Dr. Stephanie De Vriese, Nutrition Scientist 

bij Alpro. “Het voedingsmodel baseert zich op variatie in het voedingspatroon en daar willen wij met 

onze plantaardige producten ook toe bijdragen. Zo werden de calciumverrijkte sojaproducten 

opgenomen naast melk en yoghurt, omdat zij gelijkwaardige voedingsstoffen aanbrengen. 

Daarnaast werden ook de dranken op basis van noten, zaden en granen - die weliswaar niet 

beschouwd worden als vervanger voor sojadrink of melk -  opgenomen, omdat zij eveneens passen 

binnen een plantaardig voedingspatroon.” 

 
*** 

 
Over Alpro:  
Alpro is de Europese pionier en marktleider van drinks en voedingsproducten (plantaardige alternatieven voor yoghurt en 
room, desserts, margarines) op basis van soja en breidde haar gamma uit met drinks gemaakt van amandelen, hazelnoten, 
cashew, rijst, haver en kokosnoot. Alpro’s producten zijn bekend onder de merken Alpro® en Provamel®.  
 
Alpro, als specifieke plantaardige business unit binnen Danone met hoofdzetel in Gent (België), telt meer dan 1200 
werknemers in Europa en beschikt over drie productievestigingen in België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Alpro 
commercialiseert haar producten in heel Europa en zal de categorie verder uitbreiden buiten de huidige gebieden. Alpro 
realiseerde een omzet van 555 miljoen EUR in 2016 en blijft sterk groeien.  
 

Meer info via www.alpro.com  
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